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Dyslexiepraktijk Esther Molema 

Dyslexiepraktijk Esther Molema is een praktijk waar kinderen met dyslexie 

en hun ouders terecht kunnen voor behandeling, advisering en coaching. 

Onze praktijk heeft meerdere vestigingen in de regio Zwolle. 



Aanbod 

De praktijk richt zich op de behandeling van 

dyslexie. U kunt bij ons terecht voor behande-

ling van ernstige, enkelvoudige dyslexie bin-

nen de vergoedingsregeling. Behandelingen 

buiten de vergoedingsregeling om, zijn ook 

mogelijk. Bijvoorbeeld in geval van matige 

dyslexie, dyslexie met bijkomende problema-

tiek als ASS of dyslexie in combinatie met 

spraak-taalproblematiek. Deze folder bevat 

informatie over de diagnostiek en behande-

ling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. 

 

Diagnostiek van ernstige, enkelvoudige 
dyslexie
Voor de diagnostiek van ernstige, enkelvou-

dige dyslexie binnen de vergoedingsregeling 

wordt samengewerkt met Kennis- en Behan-

delcentrum Dyslexie te Zwolle. De diagnos-

tiek wordt uitgevoerd door verschillende 

orthopedagogen-generalist van het KBC  

Dyslexie. Ouders kunnen hun kind aanmel-

den door het invullen van het intakeformulier 

op de website van het KBC of op onze  

website: www.dyslexie-zwolle.nl 

Criteria voor aanmelding
Om in aanmerking te komen voor vergoede 

diagnostiek en behandeling van dyslexie 

moet er worden voldaan aan een aantal 

criteria. Op dit moment geldt de regeling voor 

kinderen in de leeftijd van 7, 8, 9 en 10 jaar. 

In 2012 komen de 11-jarige kinderen daarbij, 

zodat in 2013 alle kinderen in het basison-

derwijs binnen de regeling vallen. Er moet 

sprake zijn van een ernstige, hardnekkige 

achterstand, ondanks intensieve, extra hulp 

op school: 

•  3 maal een E-score op de Drie Minuten 

Toets (woorden lezen) op 3 verschillende 

meetmomenten; 

•  en/of 3 maal een E-score op de Cito Spel-

lingtoets (woorden schrijven) op 3 ver-

schillende meetmomenten. Wanneer er 

wordt aangemeld voor spelling, moet het 

handelingsplan ook gericht zijn geweest op 

spelling. In dit geval moet er sprake zijn van 

D-scores ten aanzien van lezen. 

•  de scores blijven op E-niveau ondanks 

intensieve extra hulp op school. Tijdens 2 

periodes van ongeveer 3 maanden moet er 

3 maal 20 minuten per week extra hulp ge-

geven zijn. Er is gewerkt volgens effectieve 

principes voor lezen zoals Connect of Ralfi. 

Of er is gewerkt volgens effectieve principes 

voor spelling: extra directe instructie en 

intensieve oefening. 

Alle gegevens, zoals de resultaten van de toet-

sen uit het leerlingvolgsysteem, een beschrij-

ving van de problematiek en de handelings-

plannen moeten samen met een ingevuld 



leerlingdossier worden opgestuurd naar het 

KBC Dyslexie. De orthopedagoog-generalist 

bekijkt of het dossier voldoet aan de eisen. 

Is dat het geval, dan krijgen de ouders een 

oproep voor een intakegesprek. 

Meer informatie over de aanmeldingsproce-

dure kunt u vinden op onze website. 

Behandeling
Wanneer uit het diagnostisch onderzoek blijkt 

dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige 

dyslexie, dan kan de behandeling starten.  

Er wordt veelal gestart met een traject van  

40 sessies. Indien noodzakelijk, kan de behan-

deling nog een periode verlengd worden met 

20 sessies. 

 

Protocol
De behandeling is opgezet volgens de 

richtlijnen zoals die genoemd worden in het 

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 

(Blomert, 2006). Onze aanpak is beschreven 

in het Protocol Gespecialiseerde Dyslexie-

behandeling (Molema & Manderfeld, 2010). 

Dit behandelprotocol biedt een kader met 

inhoudelijke en methodische uitgangspunten, 

maar biedt ook ruimte voor een kindcentrale 

aanpak. 

Visie
Binnen de behandeling is veel aandacht voor 

psycho-educatie en motivatie. Met het kind 

wordt gesproken over wat dyslexie betekent 

voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. 

Samen zoeken we naar oplossingen voor de 

problemen die het kind tegenkomt. Soms is 

het nodig om bepaalde vaardigheden te leren 

of te versterken, maar het kan ook zijn dat er 

wordt gezocht naar hulpmiddelen die het 



Op Slot

Heel de wereld zit vol letters

maar het slot ervan zit dicht

‘k zou het open willen breken

Of open willen zagen

maar het slot is veel te sterk

Ik zou het iemand willen vragen

maar dan verraad ik mijn geheim

Hoe kan ik het slot open krijgen

en net als ieder ander zijn?

Geschreven door: Joanne Hoekstra (13)



lezen of schrijven ondersteunen of verge-

makkelijken. Waar nodig adviseren we om 

op school compenserende of dispenserende 

maatregelen toe te passen. Dit houdt in dat 

de hoeveelheid werk wordt aangepast of dat 

er ICT-hulpmiddelen gebruikt mogen worden. 

Ons motto is: ‘Dyslexie…? Daar kan je ver 

mee komen!’ Het kind moet ondanks de dys-

lexie, zelfstandig kunnen functioneren. 

 

Inhoud van de behandeling 
Er wordt binnen de behandeling gewerkt 

aan het remediëren van technisch lezen en 

spellen in een functionele en betekenisvolle 

context. Deze taakgerichte behandeling is 

beschreven in zeven inhoudelijke modules 

op het gebied van psycho-educatie, klankver-

werking, spelling, lezen en ICT. De modules 

zijn systematisch en planmatig opgebouwd. 

Lezen en spelling wordt geïntegreerd aange-

boden. We gaan ervan uit dat dyslexie een 

specifiek taalverwerkingsprobleem is, meestal 

op het gebied van de klankverwerking. De 

verwerking van spraakklanken en letters/

woorden heeft dan ook een centrale plek in 

de behandeling. Binnen de behandeling gaan 

we uit van de sterke punten van het kind. De 

sterke punten, die al naar voren zijn geko-



men in het diagnostisch onderzoek, kunnen 

worden ingezet ter compensatie. Computer-

ondersteuning is een vast onderdeel van de 

behandeling. 

Lezen en spelling
Het grootste deel van de behandeling bestaat 

natuurlijk uit lezen en spelling. We werken 

planmatig en volgens wetenschappelijk bewe-

zen, effectieve principes. Veel (leuke boeken) 

lezen, ondersteund lezen en herhaald lezen 

blijkt effectief te zijn. Ook is gebleken dat het 

effectief is om de behandeling van lezen en 

spelling geïntegreerd te laten verlopen. Dit 

noemen we een ‘connectionistische aanpak’. 

Het schrijven ondersteunt het lezen in sterke 

mate. Spelling heeft daarom een belangrijke 

plek in de behandeling. 

Ouders leren tijdens de behandeling hoe zij 

het beste met hun kind kunnen lezen. De 

aanpak is per kind verschillend, deze is af-

hankelijk van wat het beste werkt voor  

het kind. 

Huiswerk 
Wij zien ouders als co-therapeut in de behan-

deling. Het is van belang dat er thuis regel-

matig geoefend wordt. Wij vragen ouders om 

vier maal per week ongeveer 20 minuten te 

oefenen met hun kind. Hierbij staat lezen en 

spelling altijd centraal. 

Samenwerking en afstemming met school
Ons standpunt is dat de behandeling van 

ernstige dyslexie alleen in nauw overleg met 

de betrokkenen op school kan plaatsvinden. 

Voor spelling wordt in principe aangesloten 

bij de spellingmethode van school. Voor lezen 

wordt veelal een individueel programma 

gevolgd. Doorgaans vragen wij om de begelei-

ding volgens Connect of Ralfi op school voort 

te zetten. Het is dus zeker niet zo dat wij de 

begeleiding ‘overnemen’.  

Het kind zit immers het grootste deel van de 

week op school. Wanneer er in de beginfase 

een handelingsplan is opgesteld, wordt altijd 

contact opgenomen met de school van het 

kind. In eerste instantie zal er met de intern 

begeleider contact worden opgenomen. Ver-

volgens wordt er contact opgenomen met de 

leerkracht voor praktisch overleg en afstem-

ming. Wanneer men eenmaal bekend is met 

onze werkwijze, zal contact veelal via de mail 

verlopen. In de loop van 2011 

is ons protocol ook server-

based en kunnen dossier-

notities eenvoudig en vlot 

verzonden worden naar 

betrokkenen als ouders, 

leerkracht en intern 

begeleider. 



LOCATIE ZWOLLE

KBC Dyslexie 

Aagje Dekenstraat 51 

8023 BZ  Zwolle

t (038) 454 64 00 of 477 12 16 

LOCATIE HASSELT (POSTADRES) 

Centrum voor Logopedie & Dyslexie 

Lamoen 1

8061 MK  Hasselt 

t (038) 4771216 

LOCATIE GEnEMUIDEn 

Centrum voor Jeugd & Gezin 

Jan van Arkelstraat 5

8281 AA  Genemuiden 

t (038) 4771216 

LOCATIE WEZEP 

Centrum voor Jeugd & Gezin 

Callunastraat 15 

8091 VV  Wezep

t (038) 477 1216 

info@dyslexie-zwolle.nl  www.dyslexie-zwolle.nl

Dyslexiepraktijk Esther Molema 

Multidisciplinair team 
Binnen het KBC Dyslexie wordt multidiscipli-

nair gewerkt. De diagnostiek wordt verricht 

door nWO-orthopedagogen-generalist van 

het KBC Dyslexie te Zwolle. De behandeling 

wordt verricht door gekwalificeerde dyslexie-

behandelaars van Dyslexiepraktijk Esther 

Molema. Dit zijn veelal gespecialiseerde logo-

pedisten. Kwaliteitsverbetering en –bewaking 

vindt plaats door regelmatige bijscholingen, 

cursussen en intervisie. Er vindt op vaste mo-

menten overleg plaats tussen de behandelaar 

en de eindverantwoordelijk diagnosticus. 

Mocht u naar aanleiding van deze folder meer 
informatie willen, dan kunt u natuurlijk altijd 
even contact op nemen met één van onze vesti-
gingen.


